
Galerii Orlovna |www.kromeriz.eu
Program pro děti tematicky podporu-
jící díla umístěná na zámku, muzeu, 
galerii a expozici 

Když se hroutí sny 
o rodině aneb jak 
komunikovat v rodině
17:00 v Klubíčku | www.klubickokm.cz
Seminář s psycholožkou PaeDr. Mgr. 
Hanou Paštěkovou Rupertovou

Sobota - 4. 6. 2016
Rodinka Puzzlinka
Od 9:30 ve Studiu Kamarád
www.studiokamarad.ic.cz

Netradiční zábavné soutěžní dopoled-
ne pro 3-4 členné rodinné týmy (děti, 
rodič, prarodič). Puzzle, dnes už klasic-
kou logickou hru, zná snad úplně ka-
ždý. Děti i dospěláci si vyzkouší svoji 
paměť, procvičí logické uvažování a 
u dospěláků sníží pravděpodobnost 
onemocnění Alzheimerovou choro-
bou. Vstupné dobrovolné, výtěžek 
bude věnován na charitativní účely.

Neděle - 5. 6. 2016
Podzámecký pohádkový 
les – IV. ročník
14:00 – 18:30 na Pionýrské louce
www.agkm.cz

Akce určená rodinám s dětmi Kor-
měříže a širokého okolí. Přijďte pro-
žít nedělní odpoledne do společnosti 
pohádkových bytostí, zasoutěžit si, 
podívat se na zajímavá vystoupení či 
koupit si něco pro radost z výrobků so-
ciálních zařízení. Čeká na vás spousta 
pohádek, zábavy a písniček. Srdečně 
zvou studenti a zaměstnanci Arcibis-
kupského gymnázia v Korměříži.

 
Odpoledne deskových her
14:00 – 18:00 na Klubu Starý pivovar
www.mojekromeriz.cz

Zábavné odpoledne plné deskových 
her. Přijdete, vyberete si jednu z desí-
tek her, sednete si ke stolu a hrajete 
a můžete si přinést i svou oblíbenou 
hru. Občerstvení na místě, vstupné 
dobrovolné.



Sobota - 28. 5. 2016
Den dětí města 
Kroměříže
Od 10:00 na Pionýrské louce
www.dk-kromeriz.cz

Klubíčko světel
15:00 – 17:30 na Hanáckém 
náměstí (suchá varianta) nebo 
v tělocvičnách ZŠ Zachar (mokrá 
varianta).

Jednorázový program pro rodiny s dět-
mi zaměřený na posílení vztahů v  ro-
dině a jejich soudržnosti. Do akce jsou 
zapojeni partneři ze sociální oblasti.

nout se po kraji! U rozhledny je mož-
nost opéct si špekáček, takže buřty 
případně sebou. Předpokládaný ná-
vrat zpět na start je nejpozději v 17:00 
(lze individuálně). Akce se nekoná za 
deště.

Neděle - 29. 5. 2016
Rodinný výšlap na Brdo
10:00 u Lesního penzionu BUNČ 
(doprava vlastní) | www.klubickokm.cz

Nedělní společný výšlap na rozhled-
nu Brdo. Vezměte celou rodinu, batů-
žek s jídlem, pitím a dobrou náladou 
a  přijďte se s námi projít a rozhléd-

Úterý - 31. 5. 2016
Finále soutěže 
Kroměřížská STAR* 2016
16:30 na Hanáckém náměstí 
(v případě nepříznivého počasí
se finále soutěže uskuteční 
v prostorách SZUŠ D-MUSIC)
www.d-music.cz

Závěrečný koncert pěvecké soutěže 
Kroměřížská STAR* 2016, na kterém 
se představí finalisté vybraní odbor-
nou porotou. Tito finalisté naposledy 
soutěžně zazpívají a na základě jejich 
výkonů porota následně rozhodne 
o jejich umístění. Na koncertu vystou-
pí také další hudební hosté. Celým 
programem bude provázet Mirek Ka-
rásek, moderátor Radia Kroměříž.

Čtvrtek - 2. 6. 2016 

Vernisáž výtvarné 
soutěže „Moje babička 
a dědeček.“
16:00 v Děkanátním centru pro 
rodinu (Stojanovo náměstí 4/9)
www.cpr-kromeriz.cz

S prarodiči prožíváme společné chví-
le. Nakreslete obrázek, co pěkného 
jste s  nimi prožili nebo byste chtěli 
prožít...
• Soutěžní kategorie: I. MŠ (3-6 let), II. 

1. – 3. třída, III. 4. – 6. třída, IV. 7. – 9. třída
• Technika libovolná, formát 

A4 nebo A3. 
• Příjem prací do 20. 5. 2016 

v knihkupectví AVE (Reigrovo 
náměstí 264)

Pátek - 3. 6. 2016
Noc galerií pro děti
16:00 – 18:00 v Arcibiskupském 
zámku Kroměříž, Muzeu 
Kroměřížska, Expozici Karla Kryla, 


